DS-780N

Scanner
de documentos

Epson

A solução ideal
para seu grupo de trabalho
Características principais
Módulo de rede integrado - Facilite a troca entre grupos de trabalho.
Compartilhe com qualquer computador conectado em rede1.
Digitalização rápida e de grande capacidade - ADF de 100 folhas e
digitalização de alta qualidade 45 ppm / 90 ipm a 300 dpi2.
Funções inteligentes - Modo lento e detecção de dupla alimentação.
Gerenciamento centralizado de computadores e trabalhos, e painel de
controle com função de bloqueio. Alertas de manutenção remotos ao
administrador com Epson Device Admin.

O scanner duplex colorido DS-780N é um modelo projetado para melhorar
o fluxo de trabalho entre grupos, através de um display touch screen fácil
de usar e módulo de rede integrado. Agilize seu negócio com digitalização
de alta qualidade colorida, alta velocidade e um alimentador automático de
documentos (ADF) com capacidade de até 100 páginas.
O painel touch intuitivo oferece acesso rápido a 30 trabalhos definidos pelo
usuário e a conexão a redes1 facilita a troca de documentos entre grupos
de trabalho. Os drivers TWAIN e ISIS® garantem a integração perfeita com
os programas de software existentes para gerenciamento de documentos.

45/90
ppm/ipm2

UltrarrápidoAté 45 ppm/90 ipm2

Display touch

Módulo de Rede Integrado

Epson DS-780N
Especificações técnicas
Operação
Tipo de scanner

Alimentação vertical, scanner duplex colorido

Tipo de sensor
Resolução ótica
Fonte de luz
Máxima resolução interpolada
Modo de digitalização colorido
(profundidade de bits)
Velocidade de digitalização
(documento tamanho carta)

(CIS) Contact Image Sensor
600 dpi
LED RGB de 3 cores
1200 dpi
RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída

Geral
Condições ambientais

Temperatura operacional: 5° a 35° C
Umidade: 10 - 80% (sem condensação)
Voltagem: AC 100 - 240 V
Saída do adaptador de AC: 24 V DC
Corrente nominal: 1.2 A
Frequência: 50 – 60 Hz

Requisitos de energia

Consumo de energia

Em operação: 17 W
Modo de espera: 8.8 W
Em suspensão: 1.3 W
Desligado: 0.1 W

Garantia
País de origem
Dimensões (L x P x A)

Limitada de 1 ano
China
29,6 x 21,2 x 21,7 cm

45 ppm / 90 ipm2: 200 e 300 dpi preto e branco, colorido, tons de cinza;
11 ppm / 22 ipm: 400 e 600 preto e branco, colorido, tons de cinza;

Profundidade de digitalização monocromática
(profundidade de bits de saída)

1 bit
Capacidade: até 100 páginas

ADF
Ciclo de trabalho

Até 5.000 páginas/dia3
200 dpi:
Min. 5,08 x 5,08 cm
Máx. 21,59 x 609,6 cm
300 dpi:
Min. 5,08 x 5,08 cm
Máx. 21,59 x 546,1 cm

Tamanho de documento

Gramatura do papel

27 - 413 g/m2
Máx. espessura do cartão em relevo: 1,24 mm
A4, A5, A6, B5, carta, postal, cartões de visita,
cartões plásticos, legal, executivo

Formatos de papel
Painel de controle

Peso (sem a caixa)
Peso (com a caixa)

3,7 kg
4,68 kg

Outras Características

Digitalização de cartões plásticos (incluindo cartões
em relevo), cartões de visita, documentos dobrados
de tamanho grande com folha portadora opcional,
detecção ultrassônica de alimentação dupla,
conectividade USB para dispositivo de autenticação,
bloqueio de segurança da unidade (tipo Kensington).

Software
Epson Scan 2, Document Capture Pro, EMC Captiva ISIS

Painel touch de fácil acesso a
até 30 trabalhos definidos pelo usuário

Conectividade

USB 3.0 de alta velocidade,
Ethernet (RJ-45, 1000BASE-T/10BASE-T/100BASE-TX),
USB 2.0 (Host para a autenticação requerida)

Requisitos do sistema
Windows® 7, 8/8.1, 10, Windows Server® 2012 R2, 2012,
2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003 SP2
Mac OS® X 10.9.x – Mac OS® 10.12.x
É preciso ter uma conexão de internet para fazer o download e instalar o software.

Drivers Suportados: TWAIN, ISIS

Características ecológicas

RoHS, produto reciclável

Acessórios e informação do produto
Epson DS-780N
Rolete
Folhas de transporte
Kit de limpeza

B11B227201
B12B819031
B12B819051
B12B819291

1 - Utilizando o software Epson Document Capture e Epson Scan instalados no PC ou Mac conectada em rede. 2 - Baseado em digitalização de documentos tamanho carta, a 300 dpi em modos de branco e preto, tons de cinza ou colorido, usando a interface USB. A velocidade
de digitalização depende das condições de rede. 3 – O ciclo de trabalho é o número máximo recomendado de páginas digitalizadas por dia. Para obter os melhores resultados, use nesse ou em menor ciclo. Cálculos baseados na velocidade de digitalização de 45 ppm e levando
em conta um uso normal durante o dia. 4 - Visite www.epson.com/recycle para obter informação sobre opções de reciclagem convenientes e razoáveis.

Distribuidor Autorizado:

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson visite
epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627

Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR
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